Tul e va i s uude n Y s t ä vä t r y
Framtidens Vänner rf

TOIMINTAKERTOMUS
vuodelta

2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009
Yleistä
Tulevaisuuden Ystävät ry:n toiminnan tarkoituksena on kutsua erilaisia ihmisiä keskustelemaan
yhteiskunnasta, ihmisestä ja maailmasta ja antaa virikkeitä yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi.
Keskusteleva Psykologia -klubin tyylinen avoin ja ymmärtämään pyrkivä keskustelufoorumi on
osoittanut tarpeellisuutensa rakentaessaan siltaa ammatillisen, terapeuttisen ja tutkimustoiminnan
sekä maallikoiden kysymysten ja näkemysten välille. Keskusteleva Psykologia –klubi aloitti syksyllä
19. toimintavuotensa. Tavoitteena on järjestää mahdollisuus pohdiskelevaan keskusteluun, jossa
erilaiset ryhmät ja ihmiset voivat tutustua toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia ilman taloudellisen
tehokkuuden ja tulosvastuun tiukkoja vaatimuksia. Yhdistys toimii talkooperiaatteella.
Yhdistyksen kuuteen Keskusteleva psykologia -luento- ja keskustelutilaisuuteen osallistui yhteensä
502 henkilöä, tilaisuutta kohden keskimäärin 84 henkilöä. Vertailun vuoksi vuonna 2008
yhdistyksen kahdeksaan luento- ja keskustelutilaisuuteen osallistui yhteensä 681 henkilöä,
tilaisuutta kohden keskimäärin 85 henkilöä. Vuonna 2007 kuuteen tilaisuuteen osallistui 451
henkilöä, keskimääräin 56 henkilöä.
Yhteistyössä Kriittisen korkeakoulun kanssa järjestettiin la 12.9.2009 kuuden tunnin seminaari
kuuden eri alan edustajien voimalla teemalla Aika ja ajan henki. Tilaisuuteen osallistui 71 henkilöä.
Jäseniä oli vuoden 2009 lopussa 164 (edellisvuonna 168) ja lisäksi sähköpostituslistalla oli 295
henkilöä edellisvuoden tapaan. Sähköpostia lähetetään henkilöille, jotka ovat ilmaisseet
kiinnostuksensa edeltävän kolmen vuoden aikana. Yhdistyksen tiedotusvälineet ovat pääosin
sähköposti, kotisivut sekä vajaalle kolmannekselle jäsenistä lähetettävä paperiposti.

Keskusteleva Psykologia -klubi
Yhdistyksen toiminta keskittyi perinteiseksi muodostuneeseen Keskusteleva Psykologia –klubiin,
Syksyllä alkoi keskustelusarjan 19. toimintavuosi. Tilaisuuksien alustajina oli psykologian ja terapian
eri suuntauksien edustajien lisäksi lääketieteen, taiteen ja teologian asiantuntijoita. Kevät ja
syyskauden pääsymaksut olivat edellisvuoden mukaisesti seitsemän euroa; työttömiltä ja
opiskelijoilta viisi euroa sekä jäseniltä kolme euroa.
Kevätkauden neljä KPK-tilaisuutta järjestettiin Teatteri Avoimissa Ovissa (Cygnaeuksenkatu 4).
Yhteensä kevätkauden tilaisuuksiin osallistui 364 henkilöä (edellisvuonna 361 henkilöä),
keskimäärin 91 henkilöä (edellisvuonna 90). TAO:n 109 henkilön salin täyttivät kaksi tilaisuutta
Unien tarkoituksesta ja merkityksestä sekä Perimän kohtaloista kasvatuksen kurimuksessa.
Vähiten yleisöä, 70 henkilöä, toi kevätkauden viimeinen tilaisuus Pelastakaa pojat!.
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Kevät 2009
12.1.

KEVYTSUHDE VAI RAKKAUSSUHDE?
Alustajat perheasiain koulutussihteeri Tero Pulkkinen ja
VTT, Väestöliiton tutkija Heli Vaaranen.
Läsnä 76 henkilöä.

2.3.

UNIEN TARKOITUKSESTA JA MERKITYKSESTÄ
Alustajat dosentti, unitutkija Timo Partonen ja
psykiatri, uniryhmätyönohjaaja Markku Siivola.
Läsnä 109 henkilöä. Sali täynnä.

30.3.

PERIMÄN KOHTALOISTA KASVATUKSEN KURIMUKSESSA
Alustajat psykologian professori Liisa Keltikangas-Järvinen ja
psykiatrian erikoislääkäri Tiina Paunio.
Läsnä 109 henkilöä. Sali täynnä.

20.4.

PELASTAKAA POJAT!
Alustajat johtava asiantuntija Samuli Koiso-Kanttila (Miehen Aika ja Poikien Puhelin)
ja lastentautiopin emeritus professori Martti Siimes.
Läsnä 70 henkilöä.

Puheenjohtajina toimivat 12.1. Heikki Koivula 2.3. Marita Pippingsköld, 30.3. Tarja Rantama ja
20.4. Wilhelm Nouro. Valmistelutyöryhmään kuuluivat Helena Creutz, Heikki Koivula, Wilhelm
Nouro, Marita Pippingsköld, Tarja Rantama ja Ritva Rautiainen.
Syyskauden kaksi tilaisuutta pidettiin myös Teatteri Avoimissa Ovissa. Syyskauden terapia-aiheisiin
tilaisuuksiin osallistui yhteensä 138 henkilöä (edellisvuonna neljään tilaisuuteen 320 henkilöä),
keskimäärin 69 henkilöä (edellisvuonna keskimäärin 80 henkilöä).
Syksy 2009
12.10.

LOGOTERAPIAN YDINKYSYMYKSIÄ
Alustajan lääketieteen tohtori Heimo Langinvainio ja
teologian tohtori Risto Nurmela
Läsnä 62 henkilöä.

9.11.

PSYKOFYYSINEN PSYKOTERAPIA – KEHO ITSETUNTEMUKSEN LÄHTEENÄ
Alustajat psykologi Riitta Hoikkala-Holm ja
esitystaiteilija, kehopsykoterapeutti Laura Mannila
Läsnä 76 henkilöä.

Puheenjohtajina toimivat 12.10 Mirja Orvola ja 9.11. Päivi Tukia. Valmistelutyöryhmään kuuluivat
Tuulikki Helsti ja Tarja Rantama sen ”paimenina” sekä Ann-Mari Jusi, Mirja Orvola ja Päivi Tukia.
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Aika ja ajan henki -seminaari
Tulevaisuuden Ystävät sekä Kriittinen korkeakoulu järjestivät yhteistyössä la 12.9 Aika ja ajan
henki –seminaarin Tieteiden talolla. Tilaisuuteen osallistui 71 henkilöä. Seminaarin järjestelyistä
vastasivat Helena Creutz ja Kriittisen korkeakoulun toiminnanjohtaja Eero Ojanen, jotka toimivat
myös seminaarin puheenjohtajina. Työryhmässä mukana olivat myös Ann-Mari Jusi ja Ritva
Rautiainen.
Ajan henkeä pohtivat eri näkökulmista kuusi alustajaa: teatteriohjaaja, toimittaja Susanna
Kuparinen aiheella ”Satiirin kuolema; poliittinen kulttuuri ja poliitikot mediassa ja teatterissa”;
Filosofi Tuomas Nevanlinna teemalla ”Kaunosielu- pahuus on katsojan silmässä”;
hyvinvointitutkimuksen dosentti, yksikön johtaja Heikki Hiilamo teemalla ”Ovatko köyhät työn
vieroksujia vai sorrettuja? Ajan henki ja tulkinnat yhteiskunnan marginaalissa elävien
käyttäytymisestä”; kaupunginvaltuutettu, arkkitehti Jouni J. Särkijärvi teemalla ”2000-luvun alku
jälkikäteen tarkasteltuna”; kolumnisti, toimittaja Jertta Blomstedt teemalla ”Mahdollisuuksien
tyrannia. Ajalla henkiä riittää.” sekä professori, analyytikkokandidaatti Jussi Kotkavirta teemalla
”Psykoanalyysi ja ajan henki. Mitä psykoanalyysin epäajankohtaisuus kertoo tästä ajasta?”.
Seminaari rakentui kolmesta puolentoista tunnin jaksosta.

Jäsenistö ja tiedotus
Vuoden 2009 jäsenmaksun maksoi 109, edellisvuonna 110 henkilöä ja vuonna 2007 113 henkilöä.
Vuoden 2009 lopun jäsenmäärä oli 164 henkilöä ja edellisvuonna 168 henkilöä. Jäseniä olivat
jäsenmaksun vuosina 2007-2009 vähintään kerran maksaneet. Vuonna 2006 jäsenmaksun maksoi
127, vuonna 2005 133 henkilöä, vuonna 2004 116 henkilöä sekä vuonna 2003 142 henkilöä.
Vuoden 2007 lopun jäsenmäärä oli 173 henkilöä, vuoden 2006 182 henkilöä, vuoden 2005 201
henkilöä sekä vuoden 2004 202 henkilöä. Jäsenmaksut olivat seitsemättä vuotta ennallaan
yksittäisjäseneltä 22 euroa, perhejäseneltä 13 euroa sekä opiskelijoilta ja eläkeläisiltä 16 euroa.
Yhdistyksen sähköpostituslistaa päivitettiin jokaisessa keskustelutilaisuudessa kiertävällä
yhteystietolistalla. Postituslistalla oli vuoden 2009 lopussa 295 henkilöä, kuten edellisenäkin
vuonna. Sähköpostituslista pyritään pitämään 300 henkilön vahvuisena. Sähköpostituslistalla olevat
henkilöt olivat ilmoittaneet kiinnostuksensa saada postia edeltävän kolmen vuoden aikana.
Jäsenistä 53 henkilö, vajaa kolmannes sai paperipostia, muille tiedotus hoidettiin sähköpostitse.
Kevään ohjelma postitettiin vuoden 2008 puolella. Elokuussa postitettiin syksyn KPK-ohjelma sekä
kutsu Aika ja ajan henki –seminaariin. Sähköpostin omistajat saivat lisäksi marraskuussa kutsun
pienimuotoisen Keskustelukahvilaan. Jäsenille lähetettiin lisäksi vuosikokouskutsu sekä
kesäjuhlakutsu. Jäsenkirjeet julkaistaan myös yhdistyksen kotisivuilla.
Toiminnasta tiedotettiin lisäksi lähettämällä kauden ohjelmasta tiedotteet YLE:n aikaiseen ja
Helsingin Sanomien Minne mennä -palstalle, joissa ne on usein julkaistu. Myös Teatteri Avoimet
Ovet (TAO) julkaisee KPK:n päivämäärät ja ohjelmamme on esillä teatterissa. Tärkeä ohjelmien
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tiedotuskanava on hallituksen jäsenten omat verkostot. KPK-ohjelmaa jaetaan paperiversiona
keskustelutilaisuuksissa.
Yhdistyksen A4-kokoinen perusesite tehtiin sekä kevät- että syyskaudeksi. Esitettä jaettiin noin
vajaat 100 kappaletta kaudessa. Ohjelman painos oli noin 250 kappaletta. Esite sisälsi katsauksen
yhdistyksen toimintaperiaatteisiin ja historiaan, kauden ohjelman sekä hallinnolliset ja yhteystiedot.
Yhdistyksen kotisivujen osoite oli http://www.tulevaisuudenystavat.fi. Kotisivujen ulkonäkö
uudistettiin vuoden alussa Z-Factoryn toimesta. Marraskuussa sivustolle lisättiin vuonna 1997
julkaistu Keskusteleva psykologia –kirja. Sivuja päivitti Ismo Järvinen.

Juhlat ja tilaisuudet
Perinteinen kesäjuhla järjestettiin lauantaina 6.6.2009 Vartiosaaren Lomarannan Kartanossa. Tila
oli varattu viikonvaihteeksi ja viisi henkilöä käytti yöpymismahdollisuutta sunnuntain vastaisena
yönä. Ruokailun jälkeen oli ohjelmassa Keskustelukahvila teemalla "Mikä psykoterapiassa
parantaa?" vetäjinä Pekka Sakki ja Raimo Tiesola. Kesäjuhlaa osallistui 18 henkilöä.
Lisäksi järjestettiin kesäjuhlan inspiroimana 14.12.2009 kahden tunnin vuorovaikutteinen
Keskustelukahvila Pohjoisesplanadin Cafe Jugendissa. Pikkujouluisen tarjoilun merkeissä
järjestettyyn tilaisuuteen kutsuttiin keskustelemaan teemalla ”Mikä on elämän tarkoitus?” sekä
lisämäärittelyllä ”Etsimme mieltä ajasta ja aikaa mielelle ajan henkeä ja kehoa unohtamatta: mistä
löytää elämäänsä merkitystä, miten säilyä tuntevana ja kokevana sekä miten säilyttää arvonsa?” .
Alkupuheenvuoron piti Pekka Sakki ja keskustelua juonsi illan isäntänä toiminut Raimo Tiesola.
Illan toteutuksesta ja käytännön järjestelyistä vastasi Päivi Tukia.
Joulun alla järjestettyyn tilaisuuteen kokoontui keskustelemaan 70 henkilöä. Illan keskustelu oli
aktiivista ja monipuolista ja osallistujat jakoivat teemasta ajatuksiaan ja henkilökohtaisesti
merkittäviä kokemuksiaan.

Hallinto ja hallitus
Vuosikokous
pidettiin
30.3.2009
TAO:ssa.
Vuosikokouskutsu
lähetettiin
myös
sähköpostituslistalaiselle. Vuosikokoukseen osallistui 12 henkilöä, joista 10 jäseniä. Kokouksen
puheenjohtajaksi valittiin Helena Creutz ja sihteeriksi Ismo Järvinen.
Hallitukseen valittiin 17 henkilöä: Helena Creutz, lääkäri; Tuulikki Helsti, projektivastaava; Riitta
Hiedanpää, toiminnanjohtaja; Ann-Mari Jusi, psykologi; Ismo Järvinen, KTM; Heikki Kleinberg;
Heikki Koivula, DI; Wilhelm Nouro, KTM; Mirja Orvola, sisustusarkkitehti; Marita Pippingsköld,
psykiatri; Riikka Porra, psykologi; Tarja Rantama, psykologi; Ritva Rautiainen, nuorisopsykiatri;
Marja-Riitta Salama, keraamikko; Raimo Tiesola, psykiatri; Timo Toimela, insinööri sekä Päivi
Tukia, psykologi.
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Uutena hallitukseen valittiin Wilhelm Nouro, Mirja Orvola, Timo Toimela ja Päivi Tukia.
Hallitustyöskentelystä jättäytyivät pois Virpi Jäntti ja Mikael Saarinen. Varsinaisiksi tilintarkastajiksi
valittiin edellisvuotiset KTM Ulla Tikkanen ja DI Yrjö Pylvänäinen sekä ensimmäiseksi
varatilintarkastajiksi Ari Pitkänen ja toiseksi varatilintarkastajiksi Petri Meronen.
Hallitus valitsi vuosikokouksen jälkeisessä järjestäytymiskokouksessa 30.3.2009 yhdistyksen
puheenjohtajaksi uudelleen Helena Creutzin. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi valittiin Ritva
Rautiainen ja toiseksi Tarja Rantama. Ismo Järvinen jatkoi varainhoitajana ja rekisterinpitäjänä.
Sihteeriä hallitus ei löytänyt. Heikki Koivula vastasi seuran keskustelutilaisuuksien äänentoistosta.
Vuoden aikana järjestettiin viisi hallituksen kokousta, joista kaksi viimeisintä sähköpostin
välityksellä.

Talous
Yhdistyksen päärahoituslähteet olivat jäsenmaksutuotot 2197,00 euroa (kahtena edellisenä vuonna
2197,00 ja 2303,00 euroa) sekä Keskusteleva Psykologia –klubin sisäänpääsymaksut 2270,00 euroa
(kahtena edellisvuonna 3264,00 ja 2825,00 euroa). Yhdistyksen kirjanpitoon kirjattiin myös Aika ja
ajan henki –seminaari. Sen pääsymaksutuotot olivat 1503,00 sekä Kriittisen korkeakoulun
maksama tappion tasaus 567,59 euroa. Muut tuotot muodostuivat kesäjuhlan maksamisesta
yhdistyksen tilille. Tilikauden alijäämä oli 68,26 euroa (edellisvuonna ylijäämä 545,05 euroa).
Rahavarat olivat vuoden 2009 lopussa 2746,61 euroa sekä ostovelat 531,40 euroa.
Yhdistyksen kokonaiskulut olivat 6965,85 euroa (edellisvuonna 5151,95 euroa). Suurin yksittäinen
menoerä olivat KPK-tilaisuuksien vuokrat 1800 euroa (edellisvuonna kahdeksan tilaisuuden
2400,00 euroa) sekä tiedotustoiminnan kokonaiskulut 1347,99 euroa (edellisvuonna 1085,81
euroa). Tiedotuskuluja nosti 700,00 euroa maksanut internet-sivujen uudistaminen ja vähensi alle
puoleen, 249,37 euroon, vähentyneet postituskulut. Hallintokulut (ilman kopiointia) olivat 706,71
euroa (edellisvuonna 743,41 euroa). Kirjanpidosta ja rekisterinhoidosta maksettiin 350 euron
korvaus. Talouden ja postitusrekisterin hoiti Ismo Järvinen.
Vuosi oli yhdistykselle taloudellisesti vakaa, tosin KPK-tilaisuuksien keskimääräiset
pääsymaksutuotot laskivat. Postitus- ja monistuskulut vähentyivät edelleen tiedotuksen siirryttyä
pääosin sähköpostin ja internetin käyttöön sekä kevään 2010 postituksen siirryttyä kyseiselle
vuodelle. KPK-tuotoilla katettiin lähes kokonaan sen aiheuttamat kulut. Jäsenmaksutuotoilla
katettiin tiedotuksesta ja hallinnosta aiheutuneet kulut. Edellisvuoden ylijäämän poistivat
nettisivujen uudistamiskulut. Jäsenmaksutuottojen lasku loppui ja ne olivat edellisvuoden tasolla.
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